DE KAAI : AFSPRAKEN + REGLEMENT
Dagstructuur :


Je bent ten laatste vijf minuten voor het beginuur op het Kaai project aanwezig.
We verzamelen ’s morgens stipt om 09.00u.



De dagen zijn:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

9u00
9u00
9u00
9u00
9u00

-16u00
-16u00
-12u30
-16u00
- 12u30



Pauzes :



Afsluitmoment: 15u15u tot 16u

Voormiddag:
Middagpauze:
Namiddag:

10u30 tot 10u50
12u30 tot 13u15
15u00 tot 15u15

Wat bij afwezigheid / ziekte ?




Ben je afwezig / ziek, dan verwittig je tussen 8u30 en 09.00u de Kaai:
tel.: 053/61.55.86 of gsm: 0494/75.50.38
Ziektebriefjes worden opgestuurd naar de school, een kopij bezorg je aan de Kaai.
Bij afwezigheid wordt de school en het CLB door de Kaai hiervan op de hoogte gesteld.

Wat breng je zelf mee ?




Lunchpakket en drankje (geen alcoholische dranken of energiedrinks).
Je kan koffie, thee of chocomelk aankopen in de Kaai voor €0.50.
Werkkledij wordt door ons niet voorzien. Breng dus zelf geschikte kledij (jas, broek, trui
en schoenen) mee die vuil mag worden.

Wat wordt voorzien ?


Een persoonlijk kastje.
Hierin berg je persoonlijke en waardevolle spullen op. De directie is NIET
verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke spullen. Je kan zelf een hangslotje
meebrengen om dit kastje af te sluiten. Wij kunnen jou ook een hangslotje verhuren, we
vragen hiervoor een waarborg van €5 die je na afloop van het project terug krijgt.
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Reglement de Kaai :



















Je bent akkoord met de week- en dagstructuur en bent stipt aanwezig bij de begin-,
einduren en pauzes.
Tenzij uitdrukkelijke toestemming van de begeleiding, word je verwacht op het terrein
van het Kaai project te blijven. Dit geldt ook tijdens de pauzes en de lunch.
Je behandelt je collega’s en de begeleiders met respect en neemt een vriendelijke,
beleefde houding aan.
Je staat open voor begeleiding en samenwerking en doet dit op een positieve manier.
Je gaat respectvol om met de omgeving en de materialen.
Doelbewuste vernielingen van materialen of van de infrastructuur vergoed je zelf (via
een factuur). Even als het verlies van sleutel of hangslot.
Roken of vapen kan vanaf 16j. Je rookt enkel tijdens de pauzes en enkel buiten op het
terrein van het Kaai project op de daartoe ingerichte rookplek. Peuken en lege
sigarettendoosjes belanden op de daartoe bestemde plaatsen en niet op de grond. De
begeleiding kan ten allen tijde een rookstop inlassen.
Je eet of drinkt niet tijdens de uren zonder toestemming van de begeleiding. Eten
gebeurt tijdens de pauzes in de daarvoor voorziene eetruimte.
Je brengt geen energydrinks, alcohol of drugs mee en kan deze op deze manier ook niet
gebruiken tijdens de uren, noch tijdens de pauzes. Je komt onder geen enkel beding
onder invloed van welke middelen ook op het domein.
GSM-toestellen en andere elektronische toest(/sp)elletjes kunnen niet gebruikt worden
tijdens de uren. GSM-toestellen worden tijdens de uren uitgezet en kunnen enkel tijdens
de pauzes geraadpleegd worden. Deze toestellen worden door de begeleiding in
bewaring genomen. Voor dringende oproepen kan je steeds bereikt worden via het
telefoonnummer van het Kaai project (tel.: 053/61.55.86 of GSM: 0494/75.50.38).
Tattoos worden afgedekt tijdens de uren.
Om de veiligheid en hygiëne te waarborgen verzoeken wij alle personen om zichtbare
piercings, oorringen, juwelen, ed. te verwijderen voor aanvang van de dag.
In het geval van een zwangerschap zal het traject bij De Kaai uit
veiligheidsoverwegingen stopgezet worden. Je meldt dit ook meteen aan de begeleiders
wanneer je te weten komt als je zwanger bent.

Wie weigert zich te gedragen volgens het reglement zet zijn Kaai project op het spel.

Ik, …………………………………………………………………………………., heb het Kaai projectreglement
en de afspraken gelezen en ben akkoord met de bovenbeschreven zaken.
Datum : ………./………./………. .
Handtekening,
Jongere,
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Begeleiding
Ouders/ wet. vertegenwoordiger,

Kaai Project,
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